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Fadervor i kor
I de seneste år er det sket oftere og oftere, at menigheden spontant har sagt 
ordene fra Fadervor i kor med præsten både ved søndagsgudstjenester, 
vielser og begravelser. Det er en positiv udvikling, mener vi i både menig-
hedsråd og kirkebetjening.
Derfor tager vi nu konsekvensen! Fremover siges Fadervor i kor ved alle 
gudstjenester og kirkelige handlinger i Øse og Næsbjerg kirker.

Bibellæsning fra Den Nye Aftale
På foranledning af sognepræsterne Bodil Raakjær Jensen fra Alslev, 
Charlotte Locht fra Grimstrup og undertegnede har provsten forespurgt 
hos biskoppen om tilladelse til at bruge ”Den Nye Aftale”, som er over-
sættelsen af Det Nye Testamente til nudansk, ved anden læsning i guds-
tjenesten, og præsterne i Varde provsti har fået tilladelse af biskoppen. 
Ifølge reglerne kan en sådan ændring dog kun ske, når menighedsrådet 
giver samtykke. Begge vore menighedsråd har givet deres samtykke efter 
behandling på menighedsrådsmøder.
Efter en prøvetid på et år skal menighedsrådene sende deres evaluering af 
brugen af den nye oversættelse til biskoppen. Vi vil derfor gerne i løbet af 
det kommende år høre, hvad menighederne synes om dette nye tiltag.
Marianne Lesner
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Ny kirkeklokke i Næsbjerg
Den gamle klokke - som er en 
af Danmarks 10 ældste – har der 
været en del snak om. Hvorfor blev 
det automatiske ringeanlæg koblet 
fra? 
Menighedsrådet løb ind i uventede 
problemer med kraftige mislyde fra 
ringeanlægget. Disse forplantede 
sig gennem tårnets træ- og mur-
værk til kirkeskibet og gav anled-
ning til en del klager fra menig-
heden. Bl.a. herfor kunne Stiftets 
klokkekonsulent ikke godkende 
anlægget.
Da menighedsrådet stadig mener, 
at automatisk ringning er den bed-
ste løsning af hensyn til graverens 
og medhjælperens helbred (som 
påtalt af Arbejdstilsynet), har vi 
besluttet at ansøge provstiet om en 
ny klokke, som kan placeres ved 
siden af den gamle. Beløbet hertil 
ønskes taget af kassebeholdningen. 
Klokkekonsulenten vil om kort tid 
lave en klangmåling af den gamle 
klokke. Den nye klokke skal så 
støbes således, at den klangmæs-
sigt harmonerer sammen med den 
gamle. Det er tanken, at der ved 
særlige lejligheder skal festringes 
med begge klokker. Det nuværende 
automatiske ringeanlæg flyttes over 
på den nye klokke.
En anden medvirkende årsag til 
en ny klokke er, at time- og bede-
slagsanordningen på den gamle 
er meget slidt og skal repareres/
udskiftes.
Der ligger på nuværende tidspunkt 

ingen godkendelse af projektet. 
Hans Ole Fisker, formand for 
Næsbjerg menighedsråd

Renovering af Øse præstegård
Præstegårdsudvalget har siden 
sidste efterår arbejdet med reno-
veringsplaner for præstegården. 
Baggrunden er primært en APV-
påtale fra 2008 vedr. præstens 
tjenstlige kontor mm. Kontoret 
befinder sig midt i privatboligen 
uden ordentlig lydisolering, og 
der er ingen særskilt indgang, så 
adgangen til det offentlige kontor 
foregår gennem præstens private 
bolig. Sådanne arbejdsbetingelser 
er ikke tidssvarende og skal derfor 
rettes.
Samtidig blev der ved sidste prov-
stesyn - også i 2008 - påpeget en 
generel nedslidning af flere rum i 
præsteboligen. Menighedsrådene 
fik pålagt en gennemgang af boli-
gen ved stiftets præstegårdskonsu-
lent. 
De nedslidte rum (køkken og toilet/
baderum) er ikke blevet moderni-
seret i over 30 år, et enkelt i ca. 60 
år. Stuehusets stråtag har på syd-
siden kun en vurderet restlevetid 
på 5 år. Der er fodkoldt i huset, og 
energiforbruget er alt for stort. Der 
foretages i skrivende stund under-
søgelser for svamp og fugt. 
Øse og Næsbjerg menighedsråd 
har fået udarbejdet en skitsetegning 
og et foreløbigt prisoverslag for 
renoveringen. Da en så omfattende 
renovering griber ind i alle instal-

Nyt fra menighedsrådene
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lationer, nærmer vi os en pris, hvor 
det måske er lige så billigt at bygge 
helt nyt. Renoveringen omfatter 
også konfirmandstuen, som også 
har problemer med opvarmning, 
udluftning og akustik. 

Menighedsrådene skal forventeligt 
have møde med Varde provsti i 
maj måned om det videre forløb.
Hans-Ole Fisker, 
formand for præstegårdsudvalget

Markedsgudstjeneste med Duo Sepia

Lørdag, den 13. juni afholdes 
Store Næsbjerg Dag til fordel for 
Næsbjergs nye kultur- og forsam-
lingshus. 
”Arrangementsudvalget til fordel 
for Kultur- og Forsamlingshuset” 
har henvendt sig til kirken og bedt 
om, at dagen indledes med en 
gudstjeneste. Denne anmodning 
har vi naturligvis sagt ja til. Det er 
praksis ved Øse og Næsbjerg kir-
ker, at vi imødekommer ønsker om 
gudstjenester. 
For at understrege, at dette er en 
markedsgudstjeneste, har vi fra 
kirkens side bedt Duo Sepia om at 
stå for musikken, dels ved salme-
sangen, dels ved særlige indslag, 
som passer til dagen. Vi håber, at 
vi får en rigtig festlig begyndelse 
på dagen.

Biskoppen har givet sin tilladelse 
til, at søndagsgudstjenesten på 
denne måde er flyttet til lørdag.
Næsbjerg menighedsråd og 
Marianne Lesner

 
 
                                  Duo Sepiae  
                         Jytte og Johnny Hintz 

Efter aftengudstjenesten kl. 19.00 i Øse kirke den 14. juni byder vi på en 
anden slags kirkekaffe, nemlig ”sommerkaffe” i præstegården, hvor der 
også bydes på sang fra Højskolesangbogen og en historie. Er vejret dår-
ligt, sidder vi i konfirmandstuen. Er vejret godt, så medbring havestol.
Marianne Lesner

Sommerkaffe efter aftengudstjeneste
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Konfirmanderne laver hvert år deres 
egen kirkebøn til konfirmations-
gudstjenesten. Disse afleveres til 
præsten, som skriver dem sammen 
til én kirkebøn, fælles for både Øse 
og Næsbjerg.
Det er et virkelig godt stykke arbej-
de, børnene laver. Med deres tilla-
delse bringes her et udpluk, nogle i 
deres helhed, andre i uddrag:

Kære Gud! Jeg takker dig, fordi 
jeg og min familie er sund og rask. 
Jeg beder til dig om, at jeg får en 
dejlig konfirmationsdag. Jeg beder 
for, at der vil blive fred i verden, og 
finanskrisen snart stopper. (Dreng)

Kære Gud! Pas på verden! Bevar 
kirken og beskyt de svage. 
Dronningen passer på vores land. 
Hjælp hende på vej. Jeg beder for 
mine venner, mine forældre, min 
familie og mit liv. Alle har brug 
for din kærlighed. Giv alle, hvad 
de behøver. Svigt ikke nogen. Vi er 
alle sammen mennesker.
Der sker så meget i mit liv, så meget 
godt. Lad det ikke blive ødelagt.
Min fremtid vil blive god, lov mig 
det. Jeg vil ikke miste mine venner, 
lad det gå dem alt godt i fremtiden. 
Pas godt på naturen og vores dyr. De 
har ret til at have det godt som os. Få 
fred i verden, så den ikke går amok. 
Jeg beder dig! For min skyld. (Pige)

Kære Gud, det her er min bøn til 
dig, og jeg vil bare fortælle min 
mening. Kirken er det sted, hvor 

jeg finder min stilhed og rolighed, 
og hvor jeg kan slappe af og lade 
mine tanker vandre. Jeg synes også 
om det, du fortæller om de syge, for 
selv om de er syge, er de velkom-
men i Guds hus, derfor skal de også 
være med. Jeg har også samme 
mening. Til dem, der på den ene 
eller anden måde har det svært, vil 
jeg sige, at de skal søge en, de kan 
snakke med, f. eks. kirken eller en, 
man står meget nær…(Dreng)

Kære Gud! Tak for alle de skønne 
ting i livet. Tak for alle de fanta-
stiske mennesker, der er i denne 
verden. Jeg beder for, at de syge og 
de mennesker, der har det svært, vil 
få det bedre. Jeg beder for, at min 
familie og mine venner får et langt 
og lykkeligt liv. Pas på verden, for 
vi elsker den. Jeg beder for kirken 
og for dronningen. Pas på os alle 
sammen, også de onde. Hjælp dem 
til at blive bedre. (Pige)

Kære Gud! Tak for min gode fami-
lie. Tak, fordi vi er raske. Tak, fordi 
vi bor i et land med fred. Håber, de 
syge bliver raske. Tak, fordi vi har 
kirken at komme i. Tak til landets 
dronning. Tak for mad hver dag. 
Amen!(Dreng)

Kære Gud!...Jeg vil takke dig for 
mit liv, du har passet rigtig godt på 
mig. Kirken er blevet en lille del af 
mit liv, men den betyder alligevel 
noget stort. Kirken er det sted, hvor 
jeg bare kan være mig selv, mine 

Konfirmandernes kirkebønner
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tanker flyver omkring. Jeg føler, at 
når jeg går ud af kirken, så er min 
sjæl ren, er det Jesus, der har taget 
mine synder? Gud og Jesus, jeg 
kender jer ikke, og dog. Jeg har jo 
læst en masse om jer, men jeg har 
aldrig mødt jer. Når jeg ser syge 
mennesker, eller nogen, som har det 
dårligt på hvilken som helst måde, 
får jeg det skidt, jeg bliver sur, 
jeg bliver faktisk sur på dig, Gud, 
hvorfor tager du dig så godt af mig? 
Dronningen er en dame som alle os 
andre, er hun et vigtigere menneske 
end alle os andre, Gud? Jeg beder 
Gud velsigne kongefamilien…..
Jeg har tænkt på et spørgsmål, hvis 
du kender alle menneskers skæbne, 
hvorfor gør du så ikke noget ved 
det? Jeg mener, når der sker bilulyk-
ker, hvorfor forhindrer du ikke biler-
ne i at ramme sammen? Hvis du er 
så mægtig, så burde du gøre noget, 
for at det ikke vil ske. Det er ikke 
godt, at der er ondskab, men det er 
godt, at du lader de onde leve. Der 
er altid noget godt i alle mennesker, 
også de onde…
Pas på mine venner, deres liv skal 
ikke ende TIDLIGT! Lad alle, jeg 
kender, forlade denne verden så 
smukt, som da de kom. 
Jeg skal konfirmeres. Jeg vil have, 
at du skal være med hele dagen. 
Selv om de andre ikke kan se dig, så 
ved jeg, at du er der. Jeg har respekt 
for dig, Gud! Har du også respekt 
for mig? Det gør ondt at se fattig-
dom, krig og alt muligt andet ver-
dens nød. Men jeg kan kun lade dig 
om at redde det hele. Jeg er en pige 
på snart 14 år, jeg har indset, at jeg 
ikke kan redde verden. (Pige)

Kære Gud! Jeg takker dig af hele 
mit hjerte, for at jeg kom til denne 
jord med min familie og en hel 
masse venner. Amen. (Dreng)

Kære Gud!...Jeg er glad for at vi (i 
min familie) ikke har det svært på 
nogen måde, mange af dem, der har 
det meget svært, er for det meste 
nogen, der har mistet en, de holder 
meget af, eller hvis deres forældre 
er blevet skilt, og man har svært ved 
at komme over det og acceptere det. 
Mange af dem, som har det svært, går 
nogle gange ofte i kirke for at komme 
på andre, og måske gode eller bedre 
tanker, fordi kirken er et godt sted at 
slappe af og komme lidt videre…
Til sidst tak for alt det, jeg godt kan 
lide af sport, venner, familie, hob-
byer og alt det andet. (Pige)

Gud…Hvordan skal man forklare 
alle ting. Alting farer rundt, så inden 
man ved af det, er der sket gode og 
dårlige ting. Men selvom man har 
”lidt” problemer, er der jo nogle, 
der har det meget værre. Dem, der 
er syge og ikke ved, om de over-
lever den næste nat. Dem, som er 
bekymrede for, om nogle af dem, 
de har nær, vil dø, eller dem, hvor 
deres forældre skal skilles. De folk 
skal man vel også skænke en tanke, 
selvom det ikke er det, man tænker 
mest om her i mylderlivet. Nu kom-
mer konfirmationen jo også snart, 
og derfor suger det lidt i ens mave, 
når man tænker over det. Vil det 
hele nu gå godt? Er man sikker på 
det, man gør? Det må fremtiden jo 
vise…Verden skal jo nok gå videre, 
uanset hvad der sker. (Pige)
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Kære Gud! Jeg går i kirke, fordi jeg 
tror på dig, og at du vil helbrede de 
syge og hjælpe de fattige. Pas på 
dronningen. Amen. (Dreng)

Kære Gud! Jeg vil gerne takke dig, 
først og fremmest for at jeg er til. 
Tak til kirken, et sted, hvor man kan 
få ro til at tænke og rense sjælen. 
Må du være med alle dem, der har 
det svært med at skaffe mad. Tak 
for mad på bordet hver dag. Tak 
til dronningen for at være der for 
Danmark. Tak for de forældre, du 
har givet mig, tak, fordi du lytter til 
alle mennesker. Og må Gud bevare 
Danmark! Amen. (Dreng)

Kære Gud! Først vil jeg gerne takke 
for dette gode liv, du har givet mig! 
Med nogle fantastiske venner og 
en fantastisk familie. Jeg vil gerne 
bede om, at vi i fremtiden så meget 
som muligt får udryddet fattigdom-
men og får fundet medicin til de 
mange forfærdelige sygdomme 
rundt omkring i verden. Jeg vil også 
gerne have lov til at bede om, der 
ALDRIG vil komme en 3. verdens-
krig….
Dronningen og resten af kongehuset 
får et godt liv uden problemer og 
forhåbentlig mange flere prinser og 
prinsesser… (Pige)

Kære Gud! Tak for mad og drikke. 
Tak for sporten, som alle elsker. 
Tak for mit liv og mine evner.
Jeg beder for mine venner og fami-
lie. Jeg beder om, at min fremtid 
bliver god. Jeg beder for mit hjem-

land og dronningen. Jeg beder for 
Liverpool F.C. Jeg beder for, at al 
krig slutter. Jeg beder for, at alt bli-
ver godt. (Dreng)

Kære Gud!...men jeg ved, at ikke 
alle har det lige så godt som mig. 
De syge, de fattige, de svækkede. 
Dem skal du hjælpe. Give dem 
omsorg. De skal vide, at de er noget 
særligt. 
Kirken er hvid, hvid som renhed. I 
kirken bliver man tilgivet, elsket. 
Man er tryg i kirken…(Pige)

Kære Gud! Jeg takker dig af hele 
mit hjerte, fordi du har skabt os som 
en familie. Og at du tager imod os 
som dem, vi er. Jeg håber, du vil 
passe på os til den dag, vi dør og i al 
evighed. Amen. (Dreng)

Kære Gud, nu skal vi snart konfir-
meres, jeg håber, at alle får en god 
dag. Ligesom de har ønsket sig. 
Jeg håber, at mine venner bliver 
ved med at være glade og have det 
godt. I min familie skal vi blive ved 
med at have det sjovt og hygge sig 
sammen…(Pige)

Hallo Gud. Er du der stadig?
Jeg har forstået det nu.
Du hører på mig, lige meget hvad.
Jeg kan sige alt til dig.
Du har altid tid til mig.
Så tak for det hele, Gud, alt det, jeg 
har, og alt det, jeg får. 
Tak fordi jeg sidder her i din tro.
Tak for min familie og venner.
Vi ses, Gud, vi ses. (Pige)
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Igen i år holdes friluftsgudstje-
neste i Tambours Have på den 
sidste søndag i august. Det bliver 
med andre ord den 30. august kl. 
14.00. I år deltager følgende sogne 
i planlægningen: Agerbæk, Fåborg, 
Grimstrup, Horne, Næsbjerg, 

Rousthøje, Thorstrup,V. Starup, 
Øse og Årre.
Som altid håber vi på godt vejr!!
Læs mere i Ugeavisen, når vi når 
til august.
Marianne Lesner

Friluftsgudstjeneste i Tambours Have

Der bliver konfirmation i 2010 
således:
Øse kirke, den 2. maj.
Næsbjerg kirke, den 9. maj

Indskrivningen til konfirmation 
sker i forbindelse med en gudstje-
neste i henholdsvis Næsbjerg og 
Øse kirker således:

Næsbjerg kirke, lørdag den 5. sep-
tember kl. 10.00. Gudstjenesten 
er for de børn, der går i skole i 

Næsbjerg, uanset om de bor i 
Næsbjerg sogn eller Rousthøje 
sogn. Både sognepræsten i 
Rousthøje, Charlotte Locht, og 
undertegnede medvirker ved guds-
tjenesten, og begge præster medvir-
ker på skift ved konfirmationsfor-
beredelsen.

Øse kirke, søndag den 6. september 
kl. 9.30.

Marianne Lesner

Indskrivning til konfirmation 2010

Besøg og hjemmealtergang
Jeg kommer meget gerne ud på besøg både i hjemmet og på sygehuset. 
Kan man ikke komme til gudstjeneste af den ene eller den anden 
grund, kommer jeg også gerne og holder en lille gudstjeneste med 
altergang i hjemmet eller på sygehuset. Man skal blot ringe til mig, så 
laver vi en aftale. Husk, at man også kan ringe efter mig ved sygdom, 
livskriser eller til et dødsleje.
Marianne Lesner
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Da Æblehaven i Næsbjerg i efter-
året 2001 blev indviet, var det 
en festdag, og der var store for-
ventninger til det nye hus og dets 
betydning for lokalsamfundet.
De første indflyttere blev snart 
glade for at bo i Æblehaven, men 
desværre gik der næsten 3 år, før 
alle 10 lejligheder var udlejet.
Her i 2009 kan vi sige, at for-
ventningerne er blevet indfriet. 
Æblehaven er for beboerne en god 
ramme om et ældreliv; der er rift 
om at få en lejlighed, og huset er et 
stort aktiv for Næsbjerg.  
Beboerne lægger ikke skjul på, 
at de værdsætter den nærhed og 
tryghed, som huset giver; og den 
omsorg, de udviser for hinanden 
i dagligdagen, har en fantastisk 
betydning. 

Helt fra starten har det været hen-
sigten, at Æblehaven ud over at 
være et bosted også skulle være 
et mødested for ældre i Næsbjerg. 
Både pensionistforeningen og 
Æblehavens Venner inviterer til 
forskellige arrangementer, og der 
er en god mødeaktivitet, hvilket 
betyder, at mange af byens bebo-
ere kommer i huset til et foredrag, 
en sangeftermiddag, en fest eller 
måske til et spil kort om onsdagen. 
Hvert år laver vennekredsen 
udflugter for beboerne, som gerne 
vil deltage i ture ud af huset, og 
vi har været mange steder. I 2009 
er der på programmet en tur til 
Minibyen og Arnbjerg og en læn-
gere tur til Fanø. Det plejer at være 
nogle hyggelige ture, hvor vi ud 
over at komme ud at køre i en dej-
lig natur også får lidt godt at spise. 
Festerne i Æblehaven skal også 
nævnes, fordi der altid er en rigtig 
god stemning, hvad enten det dre-
jer sig om grillfest, høstfest eller 
julefrokost. Her er det igen delta-

Bylivet iagttages fra Æblehavens 
terrasse.

Fastelavn
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gere både fra byen og fra huset, der 
hygger sig sammen. 
Der er en del traditioner i 

Æblehaven, heriblandt forberedel-
serne til jul og den fælles formid-
dagskaffe om torsdagen, men der 
er også nye og gode tiltag som 
f.eks. ”torsdagsholdet”, som består 
af beboere og hjælpere, der sam-
men går/kører en tur ud i byen.
Aflægger man et besøg i 
Æblehaven, bliver man altid mødt 
af beboernes varme og imødekom-
mende hilsen.
Der er ingen tvivl - Æblehaven 
er blevet et godt sted at bo og at 
mødes med andre.
Kirsten Vestergaard

Udflugts-is

Billeder fra musikgudstjenesten 

“Optakt til påske“

Søndag den 29. marts var der 
musikgudstjenester i begge 
kirke med det rytmiske kor 
„Vokalibitum“. Vi bringer her et 
par billeder fra en dejlig gudstje-
neste.
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Næsbjerg sogn
Sogneindsamlingen til Folkekirkens 
Nødhjælp foregik den 1. marts i 
Næsbjerg.
Inden selve dagen havde 12 meldt 
sig om indsamlere, og vi havde 
aftalt at starte ved graverhuset kl. 
10. Mary Søndergård og jeg skulle 
mødes kl. 9.30 for at være klar, når 
folk kom. Da vi lige havde låst os 
ind, kom der en ung pige, som vi 
ikke kendte, og spurgte, om det var 
her, indsamlingen startede. Hun 
ville gerne hjælpe sammen med 
en veninde, som boede i nærheden 
af Næsbjerg. Det var da utrolig 
dejligt, og da indsamlingen var 
slut, ringede vi ind til Folkekirkens 
Nødhjælp, for her kunne man nem-
lig berette om ”Den gode historie”. 
Jeg havde forinden spurgt Nanna, 
som pigen hed, om det var ok.
Folkekirkens Nødhjælp må også 
have syntes, at historien var god, 
for på www.sogneindsamling.dk  
kan man læse historien.
I kan også alle læse ”Den gode 
historie” her: 
1�-årige Nanna Bendstrup fra 
Hadsten havde meldt sig som 
indsamler ved Folkekirkens 
Nødhjælps Sogneindsamling i 
hjembyen. Men da dagen oprinder, 
skal den unge kvinde på besøg hos 
bekendte i den lille by Næsbjerg 
ved Varde. Hvad gør en klog pige 
så?
Hun hanker op i sin veninde, der 

bor i Næsbjerg, melder sig til 
indsamlingsleder Hanne Skals og 
beder om en rute. Hanne Skals 
beskriver Næsbjergs geografi for 
pigerne og sender dem ud i byen. 
De kommer tilbage med 44� kr. i 
bøssen.

Mange tak til dem, der gav et 
bidrag og til de 14 indsamlerne. Vi 
samlede 8.662,- kr. ind, igen lidt 
mere end sidste år. På landsplan 
blev der samlet 16 millioner ind. 
Pengene går til kampen for en ver-
den uden sult. 
Hanne Skals 

Øse sogn
Den 1. marts var den årlige sog-
neindsamling til Folkekirkens 
Nødhjælp. 
Dagen startede med gudstjeneste i 
Øse kirke kl. 9.00.
Kl.10.00 mødtes indsamlerne i 
Øse sogn på FDF-Gården. I alt 
var vi 20 personer fordelt på børn, 
unge og voksne, hvilket betød, at 
alle ruter kunne besættes. Mens 
der blev spist rundstykker, var der 
orientering ved indsamlingsleder 
Viggo Iversen. Ruter blev delt ud, 
og husstande besøgt. 
Der blev indsamlet kr. �.�86,00, 
hvilket er det højeste beløb, der er 
samlet ind i Øse sogn. 
En stor tak både til giverne og til 
indsamlerne. I har gjort Sogne-

Sogneindsamlingen Slut Sult Nu 

– sådan gik det!
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indsamling 2009 til en fantastisk 
oplevelse!
Tilbagemelding fra de fremmødte: 
Vi vil gerne hjælpe til næste år. 
Tak for det.

På landsplan gav det 16 millioner 
kroner. Det er en million mere end 
sidste år.
Beløbet blev samlet ind af et 
rekordstort antal indsamlere fra 
Folkekirkens Nødhjælp. 20.000 
indsamlere var med. En femtedel af 
dem var børn og unge. 
Pengene fra søndagens sogneind-
samling skal hjælpe med at bekæm-
pe den sult, der plager en milliard 
mennesker i verdens fattigste lande.
Gerda Frederiksen
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2. klasse på Nordenskov skole har 
gennem et stykke tid arbejdet med 
et tværfagligt skole-kirke-hjem 
projekt i nogle af timerne i dansk, 
kristendom, billedkunst og musik.
Alle børn har hver fået en 
tekst, som enten er fra Det 
gamle Testamente eller Det nye 
Testamente. Teksten er i 2 udgaver 
: en let, som børnene skal øve sig 
i at læse højt - samt en længere, 
som forældrene skal læse for/sam-
men med deres barn. Desuden skal 
der hjemme snakkes om handlin-
gen i teksten. I skolen har vi på 
biblioteket lånt en masse bøger, 
som handler om de samme histo-
rier. Børnene skal så på billederne 
se, hvordan landskaber, huse og 
påklædning kunne se ud før og 
omkring Jesu tid. Dette skal de 
bruge, når de selv skal fremstille et 
billede, der passer til deres historie. 
Billederne laves i A3 størrelse og 
males med farvekridt.
Ind imellem dette har klassen 
øvet og sunget 5 salmer, som skal 
synges til ferniseringen, hvor bil-
lederne vises, samtidig med at bør-
nene læser deres tekst op. Det dre-

jer sig om følgende salmer: ”Op, 
al den ting, som Gud har gjort”, 
”Abraham sad i Mamrelund”, 
”Måne og sol”, ”Lille Guds barn, 
hvad skader dig” og ”Du, som 
har tændt millioner af stjerner”. 
I forbindelse hermed har vi haft 
besøg af Marianne Lesner, som 
meget gerne ville svare på børne-
nes spørgsmål – og der var mange! 
Børnene var i næsten 2 lektioner 
koncentrerede om at stille spørgs-
mål samt lytte til Mariannes forkla-
ringer.
I skrivende stund har vi endnu ikke 
vist resultaterne til børnenes foræl-
dre, men invitationen er sendt ud.
Kate Hjort & Anne Nykjær

”Noa, Josef og alle de andre”
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Torsdag, den 4. juni 
Stilleaften i Næsbjerg kirke kl. 
16.00-20.00.

Lørdag, den 13. juni
Markedsgudstjeneste i Næsbjerg 
kirke kl. 9.00 i anledning af ”Store 
Næsbjerg Dag” under medvirken af 
Duo Sepia.

Søndag, den 14. juni 
Gudstjeneste i Øse kirke kl. 19.00 
med efterfølgende sommerkaffe i 
præstegården.

Onsdag, den 17. juni 
Gudstjeneste på Solhøj kl. 14.30.

Onsdag, den 22. juli 
Gudstjeneste på Solhøj kl. 14.30.

Torsdag, den 4. august  
Stilleaften i Næsbjerg kirke kl. 
16.00-20.00.

Onsdag, den 26. august 
Gudstjeneste på Solhøj kl. 14.30.

Søndag, den 30. august 
Friluftsgudstjeneste i Tambours 
Have kl. 14.00.

Torsdag, den 3. september 
Stilleaften i Næsbjerg kirke kl. 
16.00-20.00.

Lørdag, den 5. september 
Gudstjeneste i Næsbjerg kirke kl. 
10.00 med indskrivning til konfir-
mation 2010.

Søndag, den 6. september
Gudstjeneste i Øse kirke kl. 9.30 
med indskrivning til konfirmation 
2010.

Sognekalenderen

Til langtidsplanlægningen! 
NB: Ændringer i forhold til sidste kirkeblad!
Læs mere i de kommende kirkeblade, men sæt allerede nu x i 
kalenderen.

20.9.: høstgudstjenester
2�.9.: efterårsmøde 
4.10.: dåbsjubilæum
6.11.: seniordag
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Februar - marts - april 2009
Øse sogn
 
Dåb
Helene Hansen, den 8. februar
 (Lissi Brammer Hansen og Jan Hansen, Nordenskov)
Vibeke Hansen, den 8. februar
 (Lissi Brammer Hansen og Jan Hansen, Nordenskov)
Bertil Bergsøe Mølgaard, den 15. februar
 (Pia-Vera Mølgaard og Morten Bergsøe, Nordensov)
Nichlas Alexander Lassen, den 14. marts
 (Karina og Jesper Lassen, Nordenskov)
Kristian Vestkær Pedersen, den 15. marts
 (Dorte Poulsen og Torben Vestkær Pedersen, Nordenskov)
Lucas Leonard Vindbjerg Lund Petersen, den 15. marts
 (Jannie Vindbjerg Lund Pedersen og Michael Leonard Petersen, 
 Nordenskov)
Johanne Krath Sørensen, den 15. marts
 (Vivi Krath Dammark og Erik Havgaard Sørensen, Øse)
Laurits Bach Stenbæk Jensen, den 26. april
 (Gitte Charlotte Stenbæk Jensen og Jonas Bach Jensen, 
 Nordenskov)
Jakob Kjær Jørgensen, den 26. april
 (Heidi Kjær Olesen og Jørgen Jørgensen, Nordenskov)

Velsignelse
Karina Kristensen og Jesper Lassen, Nordenskov, den 14. marts
Mette Eline Christensen og Thomas Heide Mogensen, Oksbøl, den 18. april

Dødsfald og begravelser/bisættelse
Folmer Møller, Nordenskov, den �. februar 2009, begravet den 12. februar
Majbrit Rubin Jensen, Nordenskov, den 13. februar, bisat den 21. februar
Svend Aage Boel, Heager, den 21. februar, begravet den 26. februar
Marie Madsen, Nordenskov, den 20. februar, begravet den 2�. februar
Kirstine Marie (Søster) Pedersen, Nordenskov, den 24. februar, begravet den 28. 
februar
Anne Marie Pedersen, Nordenskov, den 14. marts, bisat den 20. marts
Maren Kirstine Buch, Nordenskov, den 13. april, begravet den 16. april

Næsbjerg sogn

Dåb
Asger Grandt Sørensen, den 1. februar,
 (Birgitte Grandt Sørensen og Heine Grandt Sørensen, Sig)
Noah Bjerg Lambertsen, den 22. marts
 (Lotte Grønkjær Lambertsen og Johnny Lambertsen, Næsbjerg)

Dødsfald og begravelser
Marie Adam Thomsen, Årre, den 18. marts, begravet den 24. marts
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Præstesekretæren
Alle henvendelser om attester og nav-
nesager kan med fordel rettes til præ-
stens sekretær, som træffes på præste-
gårdens telefon hver tirsdag formiddag, 
bedst mellem kl. 9-10.

Menighedsrådsmøder
Øse menighedsråd: 1�. juni og 12. 
august kl. 16.30 i konfirmandstuen.
Næsbjerg menighedsråd: 16. juni og 
26. august kl. 16.30 i Næsbjerg for-
samlingshus.

Kirkebil
Der kører gratis kirkebil til alle guds-
tjenester. Bestilles hos:
Varde Taxa, tlf. �5 22 00 55,
senest kl. 16.00 dagen før.

FDF
Kredsleder: 
Viggo Iversen, tlf. �526�6��

Indre Mission 
Formand: 
Søren Arnbjerg, tlf. �5 29 81 52

KLF Kirke & Medier

Villy Lauridsen, tlf. �5 26 �0 30 
Redaktion
Marianne Lesner (ansvarshavende), 
Finn Bech-Petersen, Anne Nykjær 
Larsen, Thomas Nørgaard Thomsen og 
Gurli Ladefoged.

Deadline til næste nummer: 15. juli 2009 

Tryk: PE Offset, Varde

Kirkelig vejviser
Sognepræst
Marianne Lesner
Sønderskovvej 142, Øse,
6800 Varde
tlf. �5 29 80 30, fax: �5 29 80 08
E-mail: mhl@km.dk
Træffes bedst tirsdag kl. 9-10, 
onsdag til fredag kl. 12-13.
Træffes ikke mandag
Præstesekretær 
Gerda Frederiksen træffes tirsdag 
kl. 9-10, tlf. �5298030
Øse sogn
www.oesekirke.dk
Graver
Flemming Nielsen
tlf. �5 29 84 63,
på kirkegården: �5 29 82 50
Organist
Anne-Margrethe Bundgaard,
tlf. �5 26 �1 61
Kirkesanger
Else Marie Vagtborg,
tlf. �5 21 08 48
Kirkesanger
Lund Frederiksen,
tlf. �5 29 85 82
Menighedsrådsformand:
Finn Bech-Petersen, tlf. 23422102
Kirkeværge
Jan Jensen, tlf. �5298451
Næsbjerg sogn
www.naesbjergkirke.dk
Graver 
Niels Ove Andersen
tlf. �5 26 �3 �6
på kirkegården: 23 �1 �4 50
Organist fælles med Øse
Kirkesangere fælles med Øse
Menighedsrådsformand: 
Hans Ole Fisker, 
tlf. �526�349
Kirkeværge
Jonna Bjerg, tlf. �526�305



Solhøj
Der er gudstjeneste på Solhøj den 1�. juni, den 22. juli og den 26. august kl. 14.30. 
Pianist og kirkesanger medvirker. Efter gudstjenesten mødes vi til kaffebord. 
Alle er meget velkomne.

Signaturer: a = altergang.  FP = Finn Pedersen, Thorstrup. 
TH = friluftsgudstjeneste i Tambours Have.
S = sommerkaffe i præstegården

Gudstjenesteliste 
for Øse og Næsbjerg kirker

Dato Øse Næsbjerg Bemærkninger 
01.06. ingen 11.00 a Anden pinsedag
0�.06. 9.30 a 11.00 a  Trinitatis søndag
13.06. Ingen 9.00  Markedsgudstjeneste
14.06. 19.00 a S Ingen 1. s. e. trin.
21.06. 11.00 a  9.30 a 2.  s. e. trin.
28.06. 11.00  a 9.30 a 3. s. e. trin.
05.0�. Ingen 11.00 a 4. s. e. trin.
12.0�. 11.00 a Ingen 5. s. e. trin.
19.0�. Ingen 11.00 a 6. s. e. trin.
26.0�. 11.00 a  Ingen �. s. e. trin.
02.08. Ingen 11.00 a  8. s. e. trin.
09.08. 9.00 FP Ingen 9. s. e. trin.
16.08. Ingen 9.00 FP 10. s. e. trin.
23.08. 9.00 FP Ingen  11. s. e. trin.
30.08. Ingen – TH Ingen – TH Friluftsgudstjeneste
05.09. Ingen 10.00 Konfirmandindskrivningsgudstjeneste
06.09. 9.30 Ingen Konfirmandindskrivningsgudstjeneste 


